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SWCC i Saudiarabien beviljas finansiering för utökad solinstallation
Avsaltningsföretaget SWCC har fått positivt besked om finansiering av ett projekt med 660 m2
solfångare för avsaltning i Saudiarabien. Absolicon har under 2021 installerat en
pilotanläggning hos ett forskningsinstitut ägt av SWCC och företaget har nu beviljats medel för
att utöka med mer solvärme. Absolicon och SWCC förhandlar nu om hur och när ett eventuellt
samarbete kan bli aktuellt då Absolicon för närvarande fokuserar starkt på leveranser till
Europa.

Absolicon besöker bryggeri på Kanarieöarna
Absolicon har under första kvartalet 2022 besökt ett bryggeri som tillhör bryggerikoncernen AB
InBev på Gran Canaria. Den tekniska ledningen på bryggeriet har ställt sig bakom ett projekt
för att installera solvärme för att driva sina processer. Solvärmen skulle ersätta den brännolja
de nu eldar för att producera öl. I bryggerier eldas generellt 2 liter olja för varje 100 liter öl.
Absolicon planerar sedan tidigare en installation i ett bryggeri tillhörande AB InBev i Maputo,
Mocambique.

Betalningar från produktionslinepartner
Som redovisats i bokslutskommunikén Q4 2021 har flera av våra samarbeten utvecklats så att
Absolicon bedömer att de skulle kunna komma att beställa produktionslinor under första
halvåret 2022.

På grund av bristen på elektronik har Absolicon erbjudit ramavtalskunder möjligheten att göra
en förbetalning innan de beställer en komplett lina. Betalningen om €100 000 mot en
bankgaranti innebär att Absolicon börjar beställa komponenter för att leverera linan.
Betalningen avräknas sedan köpeskillingen för produktionslinan. Phoenix Solar Thermal i
Kanada är det första bolaget som gjort en sådan överenskommelse med Absolicon vilket
meddelandes 2022-03-17.
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Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad
solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska
verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet
paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två
robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2
solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning
av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade
produktionslinor för T160.


